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 مصطلحات الشبكات

 شبكات البٌانات  2.1.1
 

وفً ذلك الوقت،  .كتابتها ألجهزة الكمبٌوتر الصغٌرة تطورت شبكات البٌانات نتٌجة لتطبٌقات األعمال التً تمت
تكن هناك  الكمبٌوتر الصغٌرة متصلة مثل األجهزة الطرفٌة الخاصة بالكمبٌوتر الفائق، ولذلك لم لم تكن أجهزة

الواضح أن تبادل البٌانات باستخدام  وأصبح من .طرٌقة فعالة لتبادل البٌانات بٌن أجهزة كمبٌوتر صغٌرة متعددة
بإنشاء ُنسخ  Sneakernet قامت شبكات. بتكلفته إلدارة األعمال األقراص المرنة لٌس أسلوًبا فّعاالً أو جدًٌرا

كل مرة كان ٌتم فٌها تعدٌل أحد الملفات، كان ٌجب تبادله مرة أخرى مع جمٌع  فً. متعددة من البٌانات
فسٌتم فقد  وإذا قام شخصان بتعدٌل ملف ثم حاوال تبادله،. اآلخرٌن الذٌن ٌحتاجون إلى ذلك الملف األشخاص

  :المشكالت الثالث التالٌة لقد كانت األعمال تحتاج إلى حل ٌعالج بنجاح. إحدى مجموعتً التغٌٌرات
 كٌفٌة تجنب تكرار التجهٌزات والموارد  
 كٌفٌة االتصال بشكل فّعال  
 كٌفٌة إعداد الشبكة وإدارتها  

 
وقد تمت إضافة . زٌادة اإلنتاج مع توفٌر األموال وقد أدرك أصحاب األعمال أن تكنولوجٌا الشبكات ٌمكنها

وقد حدث توسع هائل فً الشبكات . تقنٌات ومنتجات الشبكات الجدٌدة الشبكات وتوسعتها بنفس سرعة ظهور
  .الثمانٌنٌات من القرن العشرٌن، على الرغم من أن تطور الشبكات األولً لم ٌكن منظًما فً أوائل

مختلفة من تطبٌقات  وفً منتصف الثمانٌنٌات، كان قد تم إنشاء تقنٌات الشبكات التً ظهرت عن طرٌق أنواع
وقد تم . والبرامج المعاٌٌر الخاصة بها وقد استخدمت كل شركة كانت تقوم بإنشاء األجهزة. األجهزة والبرامج

وبالتالً، كانت العدٌد من تقنٌات الشبكات . الشركات األخرى تطوٌر هذه المعاٌٌر الفردٌة بسبب المنافسة مع
وقد تزاٌدت الصعوبة التً واجهتها الشبكات التً تستخدم مواصفات . بعضها البعض الجدٌدة غٌر متوافقة مع

الستخدام األجهزة  حٌث كان ٌتطلب ذلك غالًبا إزالة أجهزة الشبكة القدٌمة. فً االتصال ببعضها البعض مختلفة
  .الجدٌدة

قد  (الشبكة المحلٌة) LAN ونظًرا ألن معاٌٌر .(LAN) وكان أحد الحلول األولٌة إنشاء معاٌٌر الشبكات المحلٌة
الشبكات، أصبحت أجهزة الشركات المختلفة  وفرت مجموعة مفتوحة من اإلرشادات إلنشاء أجهزة وبرامج

  (.لشبكة المحلٌة ) LAN تشغٌل شبكة وقد أدى ذلك إلى االستقرار فً. متوافقة
وبعد تزاٌد استخدام . اإللكترونٌة ، ٌعد كل قسم فً الشركة نوًعا من الجزٌرة(الشبكة المحلٌة)  LAN وفً نظام

  .أًٌضا لم تعد كافٌة(الشبكات المحلٌة )  LAN شبكات أجهزة الكمبٌوتر فً األعمال، أصبح من الواضح أن
داخل الشركات، ولكن من  وقد كان المطلوب فً ذلك الوقت هو طرٌقة لنقل المعلومات بكفاءة وسرعة، لٌس فقط

 وشبكات واسعة (MAN) المدن وكان الحل هو إنشاء شبكات اتصال عبر .وحدة عمل إلى أخرى أًٌضا
(WAN). ونظًرا ألن شبكات WAN  (الشبكات الواسعة) توصٌل شبكات المستخدمٌن عبر مناطق  ٌمكنها

األحجام  ٌلخص الشكل.  البعض عبر مسافات كبٌرةببعضها جغرافٌة كبٌرة، أصبح من الممكن لألعمال االتصال
    انقر هنا وانظر الشكل.(الشبكات الواسعة ) WANو (المحلٌة الشبكات )LAN  النسبٌة لشبكات
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  أجهزة الشبكات  2.1.3  
 

الفئة األولى . وهذه األجهزة مقسمة إلى فئتٌن. باألجهزة ٌُشار إلى المعدات التً تتصل مباشرة بمقطع فً الشبكة
تتضمن أجهزة المستخدم النهائً أجهزة الكمبٌوتر والطابعات والماسحات  .هً أجهزة المستخدم النهائً

وتتضمن . الشبكة الفئة الثانٌة هً أجهزة. واألجهزة األخرى التً توفر خدمات بشكل مباشر للمستخدم الضوئٌة،
  .للسماح لها باالتصال فٌما بٌنها أجهزة الشبكة كافة األجهزة التً تصل أجهزة المستخدم ببعضها البعض

ٌُشار إلى أجهزة المستخدم النهائً التً توفر وتتٌح هذه األجهزة  .للمستخدمٌن االتصال بالشبكة بالمضٌفٌن و
 وٌمكن أن تتواجد األجهزة المضٌفة بدون شبكة،. المعلومات وإنشاءها والحصول علٌها للمستخدمٌن تبادل

ا. ولكن تقل قدرات المضٌف بشكل كبٌر بدون الشبكة ًٌ بوسائط الشبكة  تتصل األجهزة المضٌفة اتصاالً ماد
بمهام إرسال رسائل البرٌد اإللكترونً  وهً تستخدم هذا االتصال للقٌام .(NIC) باستخدام بطاقة واجهة الشبكة

ا أو ًٌ بطاقة واجهة ) NIC وبطاقة .الوصول إلى قواعد البٌانات أو طباعة التقارٌر أو مسح الصور ضوئ
للكمبٌوتر، أو  لوحة دائرة مطبوعة ٌتم تثبٌتها فً فتحة التوسعة الخاصة بأي ناقل على اللوحة األم هً (الشبكة

ا ًٌ الخاصة  (بطاقة واجهة الشبكة) NIC وتكون بطاقات. وتسمى أًٌضا بمهاٌئ الشبكة. قد تكون جهاًزا طرف
االتحاد الدولً لبطاقات ذاكرة  )PCMCIA بطاقة بأجهزة الكمبٌوتر المحمولة أو الدفترٌة عادة فً حجم

كوًدا فرًٌدا، ٌسمى عنوان التحكم فً الوصول إلى  (بطاقة واجهة الشبكة)  NIC وتحمل كل بطاقة .(الكمبٌوتر
تناول المزٌد من  سٌتم. ٌُستخدم هذا العنوان للتحكم فً اتصال البٌانات للمضٌف على الشبكة .(MAC) الوسائط

 NIC كما ٌشٌر االسم، فإن بطاقة .الحًقا (التحكم فً الوصول إلى الوسائط ) MAC المعلومات حول عنوان
  .المضٌف إلى الوسٌطة تتحكم فً وصول (التحكم فً الوصول إلى الوسائط)

وهً تبدو مماثلة لألجهزة الحقٌقٌة  .صناعة الشبكات وال توجد رموز معٌارٌة ألجهزة المستخدم النهائً فً
  .حتى ٌمكن التعرف علٌها بشكل سرٌع

توفر أجهزة الشبكات  .نقلها بٌن أجهزة المستخدم النهائً توفر أجهزة الشبكات إمكانٌة نقل البٌانات التً ٌلزم
ومن . البٌانات وصالت الكبالت، وتركٌز االتصاالت وتحوٌل تنسٌقات البٌانات وإدارة عملٌات نقل إمكانٌة تمدٌد

 والجسور (hub) ولوحات الوصل (repeater) أمثلة األجهزة التً تقوم بهذه الوظائف أجهزة التكرار
(bridge) والمحوالت (switch)وأجهزة التوجٌه ، (router).  تمت تغطٌة كافة أجهزة الشبكات المذكورة

  .أما اآلن، فسٌتم عرض نظرة عامة ملخصة ألجهزة الشبكات .هنا بشكل أكثر تفصٌالً الحًقا فً الدورة
ٌُستخدم فً (repeater) جهاز التكرار  تقوم أجهزة التكرار. إعادة تولٌد اإلشارات هو جهاز شبكات 

(repeater) التمثٌلٌة أو الرقمٌة التً تعرضت للتشوٌش نتٌجة فقد اإلرسال بسبب  بإعادة تولٌد اإلشارات
 قرارات ذكٌة تتعلق بتوجٌه الحزم مثل جهاز التوجٌه (repeater) ال ٌتخذ جهاز التكرار .ضعف طاقة اإلرسال

(router) أو الجسر (bridge).  
مجموعة من المضٌفٌن وتسمح للشبكة برؤٌتها  أي أنها تأخذ. بتركٌز االتصاالت (Hub) تقوم لوحات الوصل

 (hub) وتقوم لوحات الوصل. تأثٌر آخر على إرسال البٌانات وٌتم ذلك بشكل سلبً، ودون أي. كوحدة واحدة
  .ولٌس ذلك فحسب، ولكنها تقوم أًٌضا بإعادة تولٌد اإلشارات النشطة بتركٌز المضٌفٌن

الخاصة بالشبكة كما تقوم أًٌضا بعملٌة اإلدارة  بتحوٌل تنسٌقات بٌانات اإلرسال (bridge) تقوم الجسور
الشبكات ) LAN الجسور، كما ٌشٌر االسم، بتوفٌر وصالت بٌن شبكات تقوم .األساسٌة إلرسال البٌانات

 ولٌس ذلك فحسب، ولكنها تقوم أًٌضا (الشبكات المحلٌة) LAN الجسور بتوصٌل شبكات وتقوم. (المحلٌة
جزء من الشبكة ٌعمل  وهذا ٌجعل كل. أم ال (bridge) بالتحقق من البٌانات لتحدٌد ما إذا كانت ستعبر الجسر

   .بكفاءة أكبر
وهً تقوم بتحدٌد ما  .إلى إدارة نقل البٌانات مجموعات العمل مزًٌدا من الذكاء (switch) تضٌف محوالت

أم ال ولٌس ذلك فحسب، ولكن ٌمكنها أًٌضا نقل  (الشبكة المحلٌة) LAN إذا كانت البٌانات ستبقى على شبكة
 والمحول (bridge) ومن االختالفات األخرى بٌن الجسر. االتصال الذي ٌحتاج تلك البٌانات البٌانات فقط إلى

(switch) هو أن المحول ال ٌقوم بتحوٌل تنسٌقات إرسال البٌانات.  
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إعادة  (router) ٌمكن ألجهزة التوجٌه .أعاله جمٌع القدرات المذكورة (router) وتتضمن أجهزة التوجٌه

 وٌمكنها أًٌضا . متعددة وتحوٌل تنسٌقات إرسال البٌانات وإدارة نقل البٌانات تولٌد اإلشارات وتركٌز اتصاالت
 
 

التً  (الشبكات المحلٌة) LAN التً تسمح لها باالتصال بشبكات (الشبكة الواسعة) WAN بشبكة االتصال
 انظر الشكل.االتصال وال ٌمكن ألي من األجهزة األخرى توفٌر هذا النوع من. ٌفصل بٌنها مسافات كبٌرة
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 هٌكل الشبكة  2.1.4 
 

أحد أجزاء تعرٌف الهٌكل هو الهٌكل المادي، وهو التخطٌط الفعلً  ومن. ٌقوم هٌكل الشبكة بتعرٌف بنٌة الشبكة
إلى  والجزء اآلخر هو الهٌكل المنطقً، والذي ٌقوم بتعرٌف كٌفٌة قٌام المضٌفٌن بالوصول .للسلك أو الوسائط

  :وٌتم استخدام الهٌاكل المادٌة بشكل شائع كما ٌلً. الوسائط إلرسال البٌانات
 ًٌتصل جمٌع المضٌفٌن . كل من طرفٌه ٌستخدم الهكٌل الفقاري كبل جزء شبكة رئٌسً واحد تم ثن

  .مباشرة بهذا الجزء الرئٌسً
 وهذا ٌنشئ دائرة مادٌة . والمضٌف األخٌر باألول ٌقوم الهٌكل الدائري بتوصٌل كل بالمضٌف التالً له

  .من الكبالت
 مركزٌة ٌقوم الهٌكل النجمً بتوصٌل جمٌع الكبالت بنقطة تركٌز.    
 الفردٌة مًعا بواسطة توصٌل لوحات الوصل ٌقوم الهٌكل النجمً الممتد بربط الهٌاكل النجمٌة (hub)  أو

  .الهٌكل تمدٌد نطاق الشبكة ومنطقة تغطٌتها ٌمكن لهذا .(switch) المحوالت
 من ربط لوحات الوصل ولكن بدالً . ٌشبه الهٌكل الهرمً الهٌكل النجمً الممتد (hub) أو المحوالت 

(switch) فً حركة المرور فً الهٌكل مًعا، ٌتم ربط النظام بحاسوب ٌتحكم.  
 ٌتم تطبٌق هٌكل الشبكة العنكبوتٌة (mesh) ومن . قدر من الحماٌة من مقاطعة الخدمة لتوفٌر أكبر

فً أنظمة التحكم فً الشبكات  (mesh) الشبكة العنكبوتٌة األمثلة الممتازة على ذلك استخدام هٌكل
هو موضح فً الصورة، ٌحتوي كل مضٌف على وصالت خاصة به  كما. الخاصة بمصنع طاقة ذرٌة

وعلى الرغم من احتواء اإلنترنت على العدٌد من المسارات ألي موقع  .تصله بجمٌع المضٌفٌن اآلخرٌن
  .الكامل (mesh) تستخدم هٌكل الشبكة العنكبوتٌة واحد، إال أنها ال

شائعٌن من الهٌاكل  وأكثر نوعٌن. الهٌكل المنطقً للشبكة هو كٌفٌة اتصال المضٌفٌن من خالل الوسائط
  .(token) المنطقٌة هما البث وتمرٌر الرموز

 
وال . وسائط الشبكة وٌعنً هٌكل البث أن كل مضٌف ٌقوم بإرسال بٌاناته إلى جمٌع المضٌفٌن اآلخرٌن على

 وتعمل شبكة. نظام خدمة من ٌأتً أوالً  فهً تتبع. ٌوجد ترتٌب ٌجب على المحطات اتباعه الستخدام الشبكة
Ethernet فً الدورة التعلٌمٌة بهذه الطرٌقة كما سٌتم شرحه الحًقا.  

الوصول إلى الشبكة  فً (Token) وٌتحكم تمرٌر الرموز .(token) وثانً هٌكل منطقً هو تمرٌر الرموز
 وعندما ٌستقبل أحد المضٌفٌن الرمز .إلكترونً بشكل متسلسل إلى كل مضٌف (Token) بواسطة تمرٌر رمز

(token)وإذا لم ٌكن لدى المضٌف بٌانات إلرسالها، فإنه . الشبكة ، ٌمكن لذلك المضٌف إرسال البٌانات على
وٌوجد مثاالن للشبكات التً تستخدم تمرٌر . إلى المضٌف التالً وتتكرر العملٌة (token) ٌقوم بتمرٌر الرمز

 وأحد .(FDDI) وواجهة البٌانات الموزعة المكونة من األلٌاف Token Ring وهما (token) الرموز
 على هٌكل (token) هً شبكة تمرٌر رموز Arcnetو .Arcnet هو FDDIو Token Ring أنواع
  .فقاري

بواسطة أجهزة  العدٌد من الهٌاكل المختلفة المتصلةالتالً  وٌعرض الرسم التخطٌطً الموجود فً الشكل
وهً تحتوي على . أو شركة صغٌرة وهو ٌعرض شبكة متوسطة التعقٌد تعتبر نموذجٌة بالنسبة لمدرسة. الشبكة

. العدٌد من الرموز
 التالً انظر الشكل
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 بروتوكوالت الشبكات  2.1.5
 

الشبكة من مضٌف واحد من خالل الشبكة  إن مجموعة البروتوكوالت هً مجموع قوانٌن تقوم بإجراء اتصال
من القواعد واألعراف التً تحكم مظهًرا معًٌنا  والبروتوكول هو وصف رسمً لمجموعة. إلى مضٌف آخر

وتحدد البروتوكوالت التنسٌق والتوقٌت والتسلسل والتحكم فً األخطاء فً  .لكٌفٌة اتصال األجهزة على الشبكة
البت الواردة من  وبدون البروتوكوالت، ال ٌمكن للكمبٌوتر إنشاء أو إعادة إنشاء تدفق وحدات. البٌانات اتصال

  .كمبٌوتر آخر بالتنسٌق األصلً
  :والتً تتضمن ما ٌلً تتحكم البروتوكوالت فً جمٌع مظاهر اتصال البٌانات،

 كٌفٌة إنشاء الشبكة المادٌة  
 كٌفٌة اتصال أجهزة الكمبٌوتر بالشبكة  
 كٌفٌة تنسٌق البٌانات إلرسالها  
 كٌفٌة إرسال تلك البٌانات  
 كٌفٌة التعامل مع األخطاء  

تتضمن هذه . قواعد الشبكات هذه والحفاظ علٌها وتقوم العدٌد من المؤسسات واللجان المختلفة بإنشاء
، (ANSI) ، والمعهد القومً األمرٌكً للمعاٌٌر(IEEE) واإللكترونٌات المجموعات معهد مهندسً الكهرباء

لالتصاالت  ، واالتحاد الدولً(EIA) ، وجمعٌة الصناعات اإللكترونٌة(TIA) االتصاالت عن بعد واتحاد صناعة
 .(CCITT) والهاتف الدولً ، والذي كان ٌعرف سابًقا باللجنة االستشارٌة للتلغراف(ITU) عن بعد

 انظر الشكل
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 (LAN) الشبكات المحلٌة  2.1.6
 

 

  :التالٌة من المكونات (الشبكات المحلٌة) LAN تتكون شبكات
 أجهزة الكمبٌوتر  
 بطاقات واجهة الشبكة  
 أجهزة طرفٌة  
 وسائط الشبكات  
 أجهزة الشبكات  

تقنٌة الكمبٌوتر تبادل الملفات والطابعات  لألعمال التً تستخدم (الشبكات المحلٌة) LAN تتٌح شبكات
ا بكفاءة، كما أنها تتٌح االتصاالت ًٌ . ومن األمثلة الجٌدة على هذه التقنٌة البرٌد اإللكترونً. الداخلٌة داخل

  .الشبكات بربط البٌانات واالتصاالت الداخلٌة وأجهزة الكمبٌوتر والحسابات مًعا وتقوم هذه
 :الشائعة LAN فٌما ٌلً بعض تقنٌات

 Ethernet  
 Token Ring  
 FDDI ( واجهة بٌانات موزعة من األلٌاف)  
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 (WANs) شبكات االتصال الواسعة  2.1.7  
 

بشكل متبادل، والتً تقوم بعد ذلك  (المحلٌة الشبكات) LAN  بشبكات(الشبكات الواسعة) WAN تتصل شبكات
 WAN ونظًرا ألن شبكات. ملقمات الملفات فً المواقع األخرى بتوفٌر الوصول إلى أجهزة الكمبٌوتر أو

 بتوصٌل شبكات المستخدمٌن عبر منطقة جغرافٌة كبٌرة، فقد أتاحت للشركات االتصال تقوم (الشبكات الواسعة)
والطابعات  ألجهزة الكمبٌوتر (الشبكات الواسعة)WAN وٌسمح استخدام شبكات .ببعضها عبر مسافات كبٌرة

المواقع البعٌدة وبأن ٌتم االشتراك  باالشتراك فً (شبكة محلٌة) LAN واألجهزة األخرى الموجودة على شبكة
اتصاالت فورٌة عبر مناطق جغرافٌة  (الشبكات الواسعة) WAN توفر شبكات. فٌها عن طرٌق المواقع البعٌدة

إلى شخص ما فً أي مكان فً العالم نفس قدرات االتصال  (IM) رسالة فورٌة توفر القدرة على إرسال. كبٌرة
المعلومات  وتوفر برامج التعاون الوصول إلى. ممكنة فقط إذا كان األشخاص فً نفس المكتب التً كانت

ا والموارد فً الوقت الفعلً، والتً تسمح بإقامة االجتماعات عن بعد، بدالً  ًٌ لقد أنشأت أًٌضا . من إقامتها شخص
بفئة العاملٌن من خارج مكاتبهم، وهم األشخاص الذٌن ال  الشبكات الواسعة فئة جدٌدة من العاملٌن تسمى

  .للذهاب إلى العمل ٌضطرون إلى ترك منازلهم
 :ٌلً للقٌام بما (الشبكات الواسعة) WAN لقد تم تصمٌم شبكات

 العمل عبر مناطق جغرافٌة كبٌرة ومنفصلة  
 المستخدمٌن اآلخرٌن إتاحة قدرات االتصال فً الوقت الفعلً للمستخدمٌن مع  
 توفٌر موارد بعٌدة طٌلة الوقت متصلة بالخدمات المحلٌة  
 ونقل الملفات والتجارة اإللكترونٌة توفٌر خدمات البرٌد اإللكترونً وشبكة الوٌب العالمٌة  

 :هً الشائعة (الشبكة الواسعة) WAN بعض تقنٌات
 أجهزة المودم (modem)  
 شبكة الخدمات الرقمٌة المتكاملة (ISDN)  
 ًخط مشترك رقم (DSL)  
 ترحٌل اإلطارات  
 سلسلة حامالت للوالٌات المتحدة (T) وأوروبا (E) – ًوه T1، E1، T3، E3  
 شبكة ضوئٌة متزامنة (SONET) انظر الشكل 
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 (MAN) شبكات االتصال عبر المدن  2.1.8
 

عادة . مناطق شاسعة مثل المدن أو الضواحً هً شبكة تمتد عبر (شبكة االتصال عبر المدن) MAN إن شبكة
 (الشبكات المحلٌة) LAN من شبكتٌن أو أكثر من شبكات (المدن شبكة االتصال عبر) MAN ما تتكون شبكة

شبكة االتصال عبر ) MAN على سبٌل المثال، قد ٌستخدم بنك له أفرع متعددة شبكة .فً منطقة جغرافٌة عامة
أو  باستخدام خطوط اتصال خاصة LAN وٌعتاد موفر الخدمة على توصٌل موقعٌن أو أكثر لشبكات  .( المدن

 (bridge) الجسر باستخدام تقنٌة (شبكة اتصال عبر المدن) MAN ٌمكن أًٌضا إنشاء شبكة. خدمات ضوئٌة
 انظر الشكل.الالسلكً بواسطة إرسال اإلشارات عبر المناطق العامة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

../����%20���%20�����/flash/�����%20�������%20���%20�����.swf
../����%20���%20�����/flash/�����%20�������%20���%20�����.swf
../����%20���%20�����/flash/�����%20�������%20���%20�����.swf


 مصطلحات الشبكات                                                                                                                                                                   1  الشبكات   منهج

 

 عبدالرمحن  طارق عيدروس  /إعداد

Tareqalaidaroos@yahoo.com                                                       محفوظة النشر حقوق        

10 

 

 (SAN) شبكات التخزٌن  2.1.9 
 

ُتستخدم لنقل البٌانات بٌن الملقمات  هً شبكة مخصصة، ذات أداء مرتفع (شبكة التخزٌن) SAN إن شبكة
شبكة منفصلة ومخصصة، فهً تتجنب أٌة تعارضات لحركات  ونظًرا ألن شبكة التخزٌن هً. وموارد التخزٌن

  .المرور بٌن العمالء والملقمات
بموقع تخزٌن، وموقع تخزٌن بموقع تخزٌن  اتصال ملقم عالً السرعة (شبكة التخزٌن) SAN وتتٌح تقنٌة
أساسٌة منفصلة والتً تعالج أٌة مشاكل متعلقة باتصال الشبكة  ٌستخدم هذا األسلوب بنٌة شبكة. وملقم بملقم

 .الحالً
 :التالٌة المٌزات (شبكات التخزٌن) SAN توفر شبكات

 تقوم شبكات – األداء SAN (شبكات التخزٌن)  بتمكٌن الوصول المتزامن إلى صفائف القرص أو
  .ملقمٌن أو أكثر بسرعات عالٌة، مما ٌوفر أداًء محسًنا للنظام الشرٌط بواسطة

 تحتوي شبكات – التوافر SAN (شبكات التخزٌن)  على وحدة تحمل كوارث مضمنة، ألنه ٌمكن عكس
 مٌل بحد 6.2أو  (كم) كٌلومترات 10لمسافة تصل إلى  (شبكة تخزٌن) SAN شبكة البٌانات باستخدام

  .أقصى
 تشبه شبكات – المرونة LAN/WAN (شبكة واسعة/شبكة محلٌة) حٌث ٌمكنها استخدام تقنٌات ،

 تغٌٌر موقع بٌانات النسخ االحتٌاطٌة وإجراء العملٌات وترحٌل الملفات والنسخ وٌتٌح ذلك. متنوعة
 انظر الشكل .المتماثل للبٌانات بسهولة بٌن األنظمة
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 (VPN) شبكة ظاهرٌة خاصة  2.1.10

 
تأسٌسها ضمن بنٌة أساسٌة لشبكة عامة مثل  هً شبكة خاصة ٌتم (الشبكة الظاهرٌة الخاصة) VPN إن شبكة

، ٌمكن للعاملٌن من خارج مكاتبهم الوصول إلى (شبكة ظاهرٌة خاصة) VPN باستخدام شبكة. اإلنترنت العالمٌة
 بالمقر الرئٌسً للشركة من خالل اإلنترنت بواسطة إنشاء نفق آمن بٌن الكمبٌوتر الشخصً الشبكة الخاصة

 (الظاهرٌة الخاصة الشبكة) VPN الخاص بشبكة (router) للشخص العامل من خارج مكتبه وجهاز التوجٌه
  .فً المقر الرئٌسً

 
 
 

 انظر الشكل
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